
 

 

Philips
Antena TV

UHF
Interior 20 dB amplificados

SDV3220
Receba sinais de TV digital

com esta antena de 20 dB amplificados
Esta antena de 20 dB amplificados foi concebida para trabalhar com uma set-top box. 
Devido ao design de painel plano, a antena receberá o sinal de que necessita para ver 
televisão digital. Fácil de instalar e de alimentação fácil.

Desfrute de mais opções de programação
• Amplificação ajustável de 20 dB
• Matriz de painel plano UHF para melhor recepção

Melhore a qualidade das suas imagens
• A amplificação de ruído baixo mantém a qualidade do sinal
• Controlo de ganho iluminado para ajustar a amplificação

Instale-a onde parecer melhor e funcionar melhor
• Várias opções de montagem para o melhor posicionamento



 Amplificação de 20 dB
A amplificação de 20 dB aumenta os sinais fracos, 
expandindo a sua gama de recepção e permitindo-lhe 
receber mais sinais a uma distância maior.

Matriz de painel plano UHF
A matriz de painel plano UHF altamente eficiente 
proporciona melhor recepção do que as antenas em 
loop convencionais. Devido ao seu design plano, a 
antena concentra o sinal para melhor recepção.

Amplificação de ruído baixo
Juntamente com a amplificação ajustável, a 
amplificação de ruído baixo garante-lhe uma maior 
gama de recepção e melhora a qualidade do seu sinal.

Controlo de ganho iluminado
O controlo de ganho permite-lhe ajustar a 
amplificação da sua antena. A iluminação indica se 
está ligado à corrente e facilita o ajuste da roda de 
controlo.

Várias opções de montagem
As várias opções de montagem permitem-lhe 
posicionar a antena no local onde receba melhores 
sinais de transmissão. Como os sinais podem ser 
polarizados horizontal ou verticalmente, é 
importante que se ajuste ambos. Inclui suporte e 
cabo de 2 metros para colocação sobre a set top 
box, um móvel, ou montagem na parede.
SDV3220/10

Destaques
Data de publicação  
2013-01-31

Versão: 2.3.7

12 NC: 9082 100 07054
EAN: 00 26616 02440 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos 
detentores. 

www.philips.com
Sintonizador/recepção/transmissão
• Saída de antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• Bandas do sintonizador: UHF
• Comprimento do cabo da antena: 2m cm
• Ganho (antena + amplificador): 20 dB

Alimentação
• Indicador LED de energia: Verde
• Adaptador de corrente: Incluído

Acessórios
• Manual do utilizador: Manual do utilizador

Dimensões
• Peso do produto: .26 kg
• Peso bruto: .597 kg
• Tara: .260 kg
• Peso líquido: .337 kg
• Dimensões do produto (L x A): 75 x 160 mm
• Espessura do produto: 60 mm

Dados da embalagem
• EAN/UPC/GTIN: 00 26616 02440 7
• Quantidade: 1
• Peso bruto: .597 kg
• Tara: 0,260 kg
• Peso líquido: .337 kg
• Comprimento: 92 g mm
• Largura: 217 mm
• Altura: 280 mm

Embalagem exterior
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 96531 6
• Quantidade: 6
• Peso bruto: 4,269 kg
• Tara: .693 kg
• Peso líquido: 3,576 kg
• Comprimento: 558 mm
• Largura: 282 mm
• Altura: 230 mm
•

Especificações
Antena TV
UHF Interior 20 dB amplificados
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